
 רעהרורשל

 בעעם זצ"ל ה?ברשמא2 חיי2 מוה"רהרה"ק
 צאנז א2ר"ק ושר"ת עה"ת היי2רברי

א.

 זצ"5 האלברשטאם מוהר"ח הקדוש הגאון הרב במעלה וראשון בזמןהאחרון
 גיסין, והך' מקואות עך חיים דברי וס' חייס, דברי שי"ז בעהמ"ס צאנזהאבד"ק

 גאון רב בתיר שמים, ויראת תירה של עי?ה להקים עי, הוקם הגכר הוא עה"ת,וד"ח
 ברוך בע"ס האדיר הגאון וחתן ז"ל צבי להח2ם ינכר גין היחס ממטע נצראדיר
 הגה"ק של מתלמיריו עליון וקדוש צדיק ובתור בנגלה. המובהק ותלמידוטעם,
 אליו משך הגרולה, כנסת משיירי מיאפ.ניז, זצ"ל נפקלי ר' הרבי הרועיםאביר
 תורה, בו התלכדו אשר ואחרי שבסכיביתיו, והחסידיס חכמיס התלמידיאת

 גדל כי עד וגדוך הלוך הלך זה בכחו ההבל, עמודי שלשה חסדים, וגמילתעבודה
 נאונים ורבנים חוצה, הפיץ חכמתו וממעינות בת?מידיס, גבולו והרבהמאוד,
 סביביו. כך על היתה קודש שפע והשפעתו חיים מים מבאר לרוי' שתווצדיקים

 דקה דממה ובקוך בלחיושה ו?א בסתר לא בקידש, דרכי וסעירבסיפה
 זו שבלב עבודה הקידש" אל בבואו קויו "ונשמע קיים אם -כי עכודתו,היתה
 חכמות תורתו וכן כחו, בכל אש להבות היצבות בקולות נפש, במסירת היתהתפלה
 עמדי שחרית, תפלת קודם ייום יום בכ? בישראל, פזרונו צדקת וכן תרונה,בחוץ
 ביד להם חלק והיא להתפלל לכתו בעת מדרשו בית בפרוזדוי בש:רההעניי2
 להורחנ בחפצו והטובים, הקדושים מעשיו רצ:יע לא בספ"י, ידו מתנתהפקיחה,
 הורה וכה יעשו, וכן יראו וממנו המה גם יהנהגו איך אליו באו אשרלאנשים
 לאמור הקדימו וחסד צדקה שעשו ממה -פנ-ו לספר בביאם אשר לאלהבפיריש
 , אויס" רעד און ,.גיב : להם אמר -- זייו" עס זאלל אויסגירעד"אים

 ולאלפים, ימאות האנשים כי סב-ביו, כל ;ל רבה השפעחו היתהוע"כ

 כחו, בכך עובד שהוא הקורש עבידת את בראיה2 הגלילות מכל קויתו בצלסבאי
 בכ? בהתלהבית ותפלתו לעניים, בצרק: ל:פ.ה הכנקו בתורה, והתמרתושקידתו
 נתלהבו קודש, שרפי ,2יח כסוד נדול וב-ע': בסאון גידיו, ושס"ה אכייורמ"ח

 עוים. לזכרון לבותם לוח על חקיק נשאר והרישם המה, גםונתפעלו

ב.

 את אליו הגאונים הרבנים הריצו המדינות מכל דתירה, עמוד הרהיא
 אשר' ונשים אנשים המון עם טרדותיו ימרית ז"ל והוא גרולות, בהיכותשאלותיהם

 רינה בעדם ישא כי צרה,יהס לפניו ו-ספר שיח: מרי לפניו לשפיך אייובאו
 הלכה 11 ה' דבר לשואליו המשיב הוא היש ויושיעם, ה' יעזרם כי להשי"תותם?ה
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ש?א ז"ל מצא:ז הלברשטאם היים ר'הרה"ק

 בצל שהי' אחד זקן לי וסיפר ועמ.קות. חמורום בהלכות וניךב ענונות,בתקנות
 כותב שהי' הסופר את 'לירוא משמשו שלח שהרה"ק בעת אחת פעםקורתו

 ימוכן ערוך הכ? כתיבה וכלי הנייר את והכין הסופר בא וכאשרהתשובות,
 עמו שילך משמשו את הרה"ק קרא לכתוכ, מה לו יאמר שהרה"ק לשמועוחפץ
 רנלו ע? הרטיות את ההזיר והמשמש ועלה, במקוה הרה"ק וטבל הטבילה,לבית
 ונטל לביתו ושכ הטכילה, קודס הסירם אשר הרפא, יכלו שלא בסצעיםהפצוע
 בע"ם הכל ופוסקים מש"ס תשובתו, דברי הסיפר לפני לקרוא והתחילידיו,

 עור קרא א', עמוד כתב אך וכאשר לפניו. פתוח הכל הי כאלו וכלשונםככתבם
 במקוה .טב? הרטיות הסיר הפעם ועוד הטבילה לבית עמו שילך משמשו אתהפעם

 לה?:ה התשובה השיבו מדי וש?ש פעמים טובל הי' וכה לעבודתו, ושבוהחזירם,
 מכהיי. באופן ש?הכתיה בהתלהבות הי' והכל תוי-ה, שללאמיתה

 מעלת ע? רומ- נוכי מה אומר הי' והאמוראים, התנאים מחז"ל דכרומדי
 מז אש שלח שהביית"ש לומר רק ומהותס, גדולתם להכליט מלים לנו איןהרל

 וכ? אש, כלפיד נתלהכ מהם וכדכרו וכו', רבא או אביי, שמו וקראהשמים
 ובכל קומתו בכל התכטלותו וראו חז"ל ממעלת הקדושים רבריו אתהשומעים
 הדר מפקי המה גס נבהלו ובטהרה, בקדושה שמם הזכיר אך כאשרישותו
 חז"ל, ממאמ-י מאמר איזה נגד ח"ו עוד יהרהר ומי הש"ס, בעלי חז"ל שלנאונם

 אס ואגדיתיהכ, בשמיעיתיהם ילפון לפקפק או דבריהם את לבקר ח"ו יבאומי
 הלבבית את להלהיב זצ"ל היה"ק ידע כה וצבוד, כסא מתחת אש אישיהם

 המסורה. ולבעלילתורה
 להס השיב יתנהגו, איך להורותם תורה, מופלגי אברכים אותו, שאלוכאשר

 רק ?ישן יחזרו לא שת-י' שעה באיזו יהי, משגתם כשיקיצו א( : קצרהתשובה
 ין:או ב'::תם יהם שחסר ומה תורה, ללמוד הבורא, לעכודת בזריזותיעמדו
 דרך ימצאו ותוסמית וכנמרא יפוסקים, בש"ס יעסקו ב( ביום. קצתלישן

החסידות.
 הקדושה, התורה תפארת עטרת ליושנה, העטרה להחזיר ביקש כחובכל
 שיטת וגם שנה, מק"ן יותר להתקיים תיכל לא חדשה שיטה כל כיבאומרו
 בקע-יז שבת סעודת ובשעת טארנאב, בק' ?בת ופ"א זה. בכלל ז"להבעש"ט
 -החזיר זמן הניע כבר : אמר שלחנו על עוטרים חסידים ומאות שם,הנדולה
 או שנה וכעבור חדש, מלבוש לו שעשה לאחד למה"ר משל ליושנה,עטרה
 כבגד להתיאות השני צד על מלבושו להפוך לחייט יתנהו צבעו, ונתיישןשנתיים
 אם הבגד בעל יאמר אזי צבעי, נתיישן השני בצד וגם שנה יעבור יכאשיחדש,
 איך בימיי ראה ז"ל הבעש"ט הזה, הדבר כן כבתחלה. ימינו לצר להפכו מוטבכן

 פניית, נאות, כמו מכשול, וצירי נגף באבני נתקלקי שמים וירחת תורה שלהדרך
 נתקיקל זה דרך שגם ועתה וחסידות, בעכודה החסידות דרך סלל בכן לשמה,שלא
 שמים. ויראת לתורה הראשון לדרך לשובמוטב

 הי' ופ"א לחור, תפלה זמן לחור תירה זמן ז"ל מאמרם קיים ז"להרה"ק
 הרר"א, הרה"ק בני פלפלו התפלה וקודם בדזיקוב, זצ"ל אליעזר ר' הרבישצל
 והתפלל להתפלל, עמד ואח"כ עצומים,- בפלפולים הלכ5 בדבר מצאנו הרה"קעם

 אפשר איך הרר"א הרה"ק שאלו אחר*התפלה ובדבקות, בהתלהבות בקודשנדרשו
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 דעהרורשלב

 ענה התפלה, קורם ונתן ,2נשא הלכה של פלפולים אחרי כ"כ בהתלהבותלהתפלל
 תורה יש אם הוא שוכח להתפלל עומר שהוא בשעה אצלו, פשוט הדבר ואמרלו

 בעולם עור אחר דבר יש אם הוא שוכח בתורה, עוסק שהוא ובשעהבעולם,
 התורה.זולת

 יחד תורה בדין חיים דברי בע"ס הרה"ק ישב פ"א כי אחד, זקן ליוסיפר
 עיינו וכאשר השליש, הי' והרה"ק וזבל"א, בזבל"א, שנבררו רבנים שני עודעם

 בהדית, ועיינו לפניהם פתוחים היו ושו"ת, המפרשים, עם חו"מ והשו"עבר-ת
 עולם של רבונו בקול: וצוח הרבנים מן א' נתלהב פתאום בהלכה חקריבהעמיקם

 בד"ח עוסק שאתה בשעה : ואמר הקרוש רבנו עליו כעס ! ומיוחד יחידאחד
 ובקצוה*ח בש"ך היסב ועיין עולם, של הרבונו את הנח התורה, לאור משפסלהוציא

 וכו'.וכו'
 בעהמ"ם רישא האבד"ק ז"ל וואלערשטיין העשל מו"ה הרה"ג ליסיפר

 זצ"ל שאול יוסף ר' הגאון אצל בלבוב פיא בהיותו כי יהושע, ושדה יהושעכרם
 צאנז לק' ר"ה על יסע כי להגאון ואמר וכו', הים ומפרשי ומשיב, שואלבע"ס

 אבד"ק הגאון לו אמר חיים, רברי בע"ס הרה"ק אצל הקרושים בימיםלהסתופף
 על חסירים במסיבת ויום יום בכל יושב מצאנז הנה"ק כי שמעתי "הנה :לבוב

 פארטר( .עננלישע מאנגליא המובא שעורים שכר שותה סעורה ובשעתשלחנו,
 זה דבר חמורות, בשאלות להלכה תשובות להשיב בחדרו ישב המזון, ברכתואחר
 כמתכונתו". לעשות בכחיאין

 בשלוסו פרוס בר"ה בצאנז כשתהי' "הנה : לו אמר ממנו פרירתוובשעת
 ו-ו"כ". בר"ה בתפלתו שיזכירני אמי, ושם בשמי לפניו והזכירניבניני

ג.
 ובכל כחו בכל היתה תפלתו בשעת העבורה העבידה. עמור הי'הרה"ק

 בעוה"ו, הוא אם כלל ירע לא אשר הגשמיות, ובהתפשטות ברבקות, ונפשו,לבבו
 רגלו כי ידעו והכל וכלל, כלל ברגליו מיחש הי' לא כאלו ורקד ברגליו,רקע
 זצ"ל אליעזר ר' הרכי הרה"ק הי' ופ"א הרפא, מאנו אנושים פצעים מלאהי'

 הרה"ק בעלה ע? שיחה כרי לפניו ושפכה הרבניח באתה צאנז, בק' אצלומרייקוכ
 להתרפאות. יוכל לא וע"כ החולה ברנלו רוקע הוא וכי בריאותו על כלל יחוש לאכי

 מצוה זה דבר נם הלא בשאלה זצ"ל הרה"ק אל פנה דברי', בשומעי ז"להרר"א
 לו ענה 2 בריאותו מצב על יחוש לא ומרוע לנפשותיכם, ונשמרתםדאורייהא
 עשיתי לא החולה ברגלי רוקע הנני כי או ירעתי ולוא הוא, כן בוראיהרה"ק
 רוקע הנני ואם ריקע, הנני רנל באיוה אז אדע לא אם אעשה מה אבלכזאת,
 לה17מר. לי אפשר ואיך כלל,כרנלי

 בערביח כמו היו ממפחה, בשעת והעבודה לייה, בכל ערבית לתפלתההכנות
 אם כי כאחת, וערבית מנחה הרה"ק התפיל לא כי נדריי כל בשעת יו"כייל
 לבית נכנס חצות קורם כשעה ורק לשיעוריו, לחדרו נכנננ מנחה תפלתאחר

 טובים, ויטים בשבתית עבודתו לשער אפשר וממילא ערביהע לתפלתמררשו
 הקדושים.ובימים

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



שח ז.ל מצא:ז הלברשפאם חיים ר'הרה"ק
 השלחן זה הטהור, שלחנו גם ז"ל הרה"ק אצל הי' העבודה מחלקיוחלק

 בש"7 כמו ומרחוק, מקרוג חסידים במסיבת ישב ויום יום שבכל ה', לפניאשר
 בעולמור ומשוטט בדביקות, במחשבותיו חפוש המזבח ע"נ הכהן עבורתועבד

 מאמרנ בל"ס מעלתו ירע זה, מנהג על שהתפלא אחד לנאון אמר פ"אהעליונים.
 שלחנו עכשיו ארם, על מכפר מזבח קיים מקדש שבית בזמן כ"ז( )חנינהז"ל

 ש-

 לשלחן א"צ עונות כפרת א"צ אונגרין וצריקי נאוני אתם ובכן עליו סכפראדם
 כמזכח. שיכפר לשלחן אני צריך ופושע חוטא אני אבל עליהםשיכפר

 הי כאשר העבודה מחלקי חלק הרה"ק אצל היתה גמקוה, הטבילהוכן
 זצשן הרה"ק נזדמן פ"א הפקדש. לעבודת למקדש נכנס טרם לטבול צריךהכהן
 האדנ הלא במקוה טבילה מועיל איך ושאלו זציל מסטרעטין מוהר"א הרה"קעם

 הרה"7 לו והשיב במקוה, טהרה לו אין חרס וכלי האדמה, מחרסי כחרסמשול
 יק ורמז טהרתו, היא זו ושבירתו נשבר לב לו להיות צריך במקוה בטבילהכי

 שפן הוה מא"ד מא"ד דתנן מה על לרמז "מה" ב"פ בנימטריא מי"ם כיבדבר
 להורוה מי"ם במילואה ומ' סתומה כמ"ם המקוה וצורת סאה מ' מקוה ושיעוררוח,
 הקטנו שהיא הי' כנקודת בעיניו שפל להיות צריך במקוה טבילה שבשעתבזה

 ומטהרת. כשרה מקוה היא ואזשבאותיות
 לדבו הצורך לעת גאות שבשמינית בשמיני להשתמש לו מותר הת"חוהנה

 וכ"אין' נשבר, ובלב בעיניו, שפל שיהי' צריך במקוה לטבול בבואו אנלמצוה,
 טהרתג תעלה ואז רוח, שפל הוי מא"ד למא"ר דהיינו המי"ם לתוך ישליךע-א י"י דף ר"ה תוס' כמ"ש קורטב שהוא שבשמינית והשמיני עצמו, בפני אזיחשב
 חסו מקוה סאה במ' אם היינו פסולה, קורסוג חסר סאה מ' שאמרווזהו

 סא"1 של ה"מים' לתוך השליכה שלא גאות שבשמינית השמיני של זה.קורטוב"
 ופסולה. המקוה של המכוון תכלית כאן אין רוח שפל הוהמא"ר

 מדוק קראקא, אבר"ק ז"ל סופר שמעון מו"ה הנאון הרב אותו שאלפ"א
 האבד"ק סופר כתב שו"ת בעהמ"ס סופר מוהראש"ב הגדול אחיו לפניובשבא

 לקראתו כבודו יצא מוויזניצא מענרלי מנחם ר' הרה"ק לפניו וכשבא אבד"ק,רב לכי שנותן בכבור רק הרה"ק כיברו לא בפעסלי, הרה"ק היות בעתפרעשבורנ,
 שניתן סיני הר שעל כמ"ה יראה הלא אתר על ענהו ? הכבור ביותרתוכברו
 השי"ה צוה לא מדוע המוריה, הר על אם כי עליו בהמ"ק נבנה לא התורהעליו
 אע-ו יצחק עליו שנעקד המורי' רהר מינה שסע סיני? הר על בהמ"קלבנות
 השי"ר לפני יותר חגיב לה' קרבן א"ע להקריב ה' אהבת מזבח על נפשוומסר
 הת סופר כתב בעל הגאון שאחיו הוא אמת ובכן התורה, עליו שניתן סינימהר
 בעבודתו לה' קרבן א"ע מקריב הוא המורי' הר הוא מוויזניצא הר-מ אבל סיני,הר
 העבודה. עמודוהוא

ד.
 נם המדינות בכל ן184רסס כנודע והצדקה, החסד עמוד הי' זצ"להרה"ק

 בשנה, שנה מדי ויבבות לאלפים בישראל פזרונו מצרקת המתננרים מפלגתבקרג

 נדפס דעה, שערי שו"ת בספרו ז"ל סאסניצר יהוהא ח4ים -סו"ה הגאוו והרב5"

 .ש

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



ן

ן

:1  
 ..ו
1

- 
. 

 רעהדזרשלד

 ובשע21 זצ"9 חיים רברי בעשו"ת הקדוש הגאון פטירת על קינה נשא אשדההספד
 שנאח מבצבץ בישדאל פזרונו מצדקת בשבחו ולספר להספידו שנתחמםחימום
 הגה"ק שעשה וחסר בהצדקה ספק מטיל והוא גאליצאי, וצדיק לגא.ןליטאי,
 חשובה היא או שלו, הצדקה למעשה נחשבת אם חיים, דברי שו"תבע"ס
 בזה. שם ומפלפל זצ"ל, הגה.'ק ליד ו,סכומים שנתנו האנשיםצדקת

 צריכים, שבזה גראה שלכחורה והחסר, הצדקה מעשה של במקצוע בכאןנם
 במקציע גם והנה דעות, חילוקי שום בלי דעים, תמימי ומתנגדים חסידיםלהיות
 והשקפת לחוד, המתנגדים הנאונים השקפת שונות, השקפות שתי פוגשים אנוזה

 לחוד.הצדיקים
 חרובין בקב במיעוס והסתפקו אדם מבני ליהנית רצו לא מלפניםהגאונים

 והיר ברבנות ששמשו הגאונים וגם הצבור, עי א"ע להנויל שלא כדי לע"שמע"ש
 הצבורי שכם מעל ולהקל בהפדס למעט התכוונו מהקהלה, פרס וקבלואבדקי"ם
 שנחלו מהינם והתפרנסו הקהל פרס על לגמרי שווחרו ז"ל ארץ מנאוניורבים

 סאלאנטער ישראל מו"ה הגאון כהשקפת היתה והשקפתם נשא, ומבימאבותיהם,
 עניה באיזה עמו להתיעץ אדיר נביר לפניו בא פ"א כי עייו יסופר אשרזצ"ל,
 ענהו ו המה למי שאלו מוהר"י הגאון רו"כ, מאה השלחן על הניח ממנוובלכתו
 מהנה להניח האדמורי'4ם, "יהודים-טיבים" אצל בהיותו נוהגים אנו כןהגביר,
 ! המקבלים ולא הנוהנים המה טובים, יהודים הגרי"ס, השיב ע"ז ביתס.בתוך

 כדי לטובה, השקפה היתה והשקפתם לשמים, כוונתם היתה כי אםוהנה
 ונימוקנג מטעמם וכיו"ב הדמתי כשמואל ויהיו הבע"ב, בדעת תלוים יהיושלא
 להנות מכלי הבע"ב הורג~ו זה ידי שעל בתוכו, וקוץ אלי' זה דבר הי' אבלעמם,
 כסף לפעמים כהם דרשו אם שגם אצלם, שני טבע נעשה וההרגל מנכסיהםוו"ח

 כמו מתנות זינא להיות הת"ח על כי באמדם ליתן רצו לא ת"ח ידילהחזקת
 זצ"ל מהגר"א גדול לנו ומי ודוהק, בעוגי שחיו אלמוני הגאון וכמו פלוני,נאון
 רחוקינג לב אבירי הבע"ב נהיו ובכן גדול, בדחקות וחי מתנות לקבל רצהשלא
 הצדקה.מן

 אחרת, היתה זצ"ל הבעש"ט מתלמידי האדמורי"ם הצדיקים השקפתאבל
 או2 והרגילו ה', את לדרוש לפניהם הבא כל מאת נפש כופך במפגיע דרשוהמה

 ומלאהן רחבה ביר טובים, בני ועניים לת"ח, וליתן ולחזור ליתן חסיריםרבבות
 מאנ"ש שקבלו העצומים מהסכימים נהנו לא הצדיקים וגם אורייתא, מתומכילהיות
 חלקו המה צדקה, לגבאי היו ואולם הטף לפי ללחם להם נחוץ שהי' מה אםכי
 מנכסיהס שירדו בע"ב הרבה העמידו ול"יוררים", לת"ח, העצומים הסכומיםאת
 ומפורסם. כנורע רגליהם,על

 האנשים מרבבות דרש הוא זצ"ל חיים רברי שו"ת בע"ס היה"ק נהגרנן
 הסתפק הוא וב"ב, בניו למען ולא למענו לא גדילים, סכומים לפניושבאו

 העצומים הסכומים וכל שבהכדחיות, ההכדחיות רק נתן וב"ב לבניו וכןבסועט,
 מנכסיהם, שירדו ולבע"ב ת"ח,' ולעניים העיר, לעניי נתן פיזר לירושהגיעו
 אלפים מאות שנה מדי מאסף הי' וכה ויתומות, יתומים וךגדל כלה,להכנסת
 הבע"ב את וזיכג כיו"ב, צדקה גבאי להיית זכה וחסד, לצדקה וחיקםרו"כ

 ויא אורייתא, ותומכי צדקה מניתני יהיות והנכום והרגילם לפניו שבאוהעשירים
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שלה ז"ל מצאנז הלברששאם חיים ר'הנה"ק

 או מממונו, עשאה כאלו הצדקה לו תחשב אם נפ"ס שום זצ"ל להדה"ק לוה"
 גאון לרב הניח זה דבר אחרים, של את שמחלק צדקה כגבאי רק לו תחשבלא

 ויורדים ת"ה, עניים ורבבות לאלפים רב, עם החי' והוא בזה, שיפלפלליטאי
 לעד. עומרת וצדקתו ויתומים, ואלמנותטנכסיהם

 עוד יקרא לא : הלצה ע"ד שם כתב וישלח, פ' עה"ת חיים דבריבספרו
 יעקב ירך כף ותקע איתא בזוה"ק דהנה שמך, 'יהי' ישראל אם כי יעקבןשמך
 וסמילא אורייתא תוטכי יהיו שלא התעצם עשו של ששרו אודייתא, תומכידא
 הס"מ שראה וכיון הניחו, לא אע"ה יעקב ואולם בתורה, עוסקים ת*ח יהיולא
 יהי' ישראל רק שמך, עוד יקרא יעקב לא כן אם אמר, הכל לבטל אפשרשאי
 הדור צדיקי לת"ח אם כי יעקב, בשם המכונים ת"ח לסתם יתמכו שלאשסך

 ת"ח. לסתם יתמכו והם ישראל,ושנקראים
 בס' מרורות כותב לצדקה להם אשר כל פזרו שלא האדמורי"ם אותםועל

 : וז"ל ויקהל, לפ' בהשמטות עה"ת חייםדברי
 שלא צוה שהשי"ת היינו כו' הדברים אלה שאמר הפסוק שכוונת י"ל"וזה
 ישראל כי משכן, לבנות ראוים יהיו ועי"ז כעם בשום רב הערב עסיתחברו
 כנראה עבדו לגרמייהו דעבדו חסדים כל רב הערב אך קדושים הםנעצמם
 ורוצים רב מערב רובן בעוה"ר המה שבדור והבע"ב והחסידים שהרבניםבעליל,
 אין ולכן וממון כבוד לקבל לנרמייהו רק מעשיהם וכל הצבור עללשרור
 תועלת שום לקבל לא לה' נפשם שמוסרים באמת עוברים עם רקלהתחבר
לעצמם".

 הירש ר' הרבי הרה"ק אצל למד הצרקה מדת כי אומר: הי'הרה"ק
 כאשר מוהררצ"ה שהרה"צ בזה למדרגתו להגיע יוכל לא אולם זצ"למרומאנוב

 בשום בקשתם למלאות בידו הי' ולא ריקם קופסתו היתה וכבר עניים לפניובאו
 עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות חישב ז"ל כמאמרם עשה, כאלו בעיניו ה"אופן,
 מרובה צערו העניים למלא,ת?בקשת לו אין אם הוא אבל עשאה. כאלומעה"כ
משלהם.

 המצוות כל על גם, אם כי פזרנותו הראה לבד וחסד הצדקה שדה עלולא
 מאנ"ש א' הביא ופ-א ההידור, בתכלית מצוה בהידור שיהיו הרבה מפזרהי'

 יקרה מצוה כי במתנה, לקבלו רצה :לא למנה, לו מטריעסט מצוין מובחראתרוג
 מחיר לקבל המביא הוכרח ובכן הוצאה. שום בלי בחנם לו שתבוא רצה לאכזו

 משתעשע הרה"ק הי' החג ימי ובכל בט. שם עליו הוציא אשר כפיהאתרוג
 לו בא שלא זה על התאונן אבל המעלות, כל עם "הדר" הי' כיבהאתרוג
 מרובים.בדמים

 הלא(כבר הונו, כל לצדקה לפזר יוכל איך אשכנזי רב אותו שאלפ"א
 למי רק נאמר זה דין לו, והשיב ז מח,מש יותר יבזבז אל המבזבז חז"לאמרו
 נאמר זה על הבן, פדיון של מ"ע שמקיים כמו צדקה של מ"ע לקייםשרוצה

 וצריך גבוה-כזו, במדרגה עד14ן שאינו מי אבל מחומש, יותר יבובז שאלשיע'-
 לארם'. אשר כל הלא פרוק,' בצרקה וחטאך כמ"ש עון לכפרת צקקה מצותלקייפ

 עונותי לכפרת הלא אנ- ופושע הוטא בעוה"ר "יאני בזה"ל יסיים 5שוו, בעד יתןן
 ר"ג על מ"ש תרנ"ו ס-' או"ח ב:י . ווע' לבזבז". צריר שאני כמה שיעודאיו

 *ע

 , . יי..,;,ע,י

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 רעהרורשלת

צבי-
 שנעש*ת עד הידועה, המחלוקת אל יהכמסוהו ונוקסי קנוא שה" אתינא קא

 עד. תרכ"ט, שנת אדר סחודש מתלקחת, אש כמדודת - נאליציא - המדינהכל
 שגה ניפן לחודש כ*ה וביום זצ-ל הרה"ק נחלה שאז תרל"ו, שנת ניסןחודןט
 ועכשי. זי"ע הכבוד, כסא תחת מחצבתה מקור אל והטהורה הקדושה82שו

 הספצ8לכמירבם
 הנעלם, ם, 1 י ס שבתיבת האותיות כי אומר, הי' זצ"ל מווילנאהנר"א

 בהעלם שהם מ"ך, המלוי סמ"ך, הנלוי, האות כסו במספר יעלה הסלוידהיינו
 י. אות כמו עשרה עולה ו'ד הסלוי יו"ד, שבנלוי, ס' אות כסו ששיםמספרם
 שבנלוי, האות כמו ארבעים מכפרו המלף מ"ם הנלוי, כמו ששה המלוי ו"ג1עלוי,
 יומא עושה קוא אבל המסכת, למד שלא הבע-ב הנעלם, מסכת, שבסיום באירמז
 מצוה של בשמחה חלק לו יש ע"ב(, קי-ח )כבשבת הססכת דסיימו לרבנןסבא
 המסכת. שלמד שבנלוי הת"ח זהכמו

 הצדיקים כי הדור*, .צדיקי מערכת הספר, זה בסיום אומר הנניכן
 ידעתי שלא מפני הספר. בזה הבאתים שלא ממני, הנעלמים זללה-המקדושים

 כמו דורם בני על אורם בשפעת בקודש, נאדרים היו המה מעשיהם,פרוט
 אכנם יד,צתי לא אבל בזה, לפניכם והמוצנים הנלוים זללה"ה הקדושים1צד"דם
 השמועה מפי לקבל זכיתי לא כי החסידות, בדרכי שיסתם ולפרסם בשבחם,לספר

 סליחתם מבקש והנני ז*ל, שבדור זקנים ומפי ז"ל הרב אאמו"ר מפיאודותם,
 ש"ב(. כשב )כביומא ! קדושות עצמות לכם נעניתי :זאומר

 הנדולה כנסת משירי שהי' 1צ"ל, חאם דברי בע"ס הנה"ק דבריועם
 והאמוראים, ההנאים עדך את להעריך יוכל סי : אומר שהי' הרביעית,ושבתקופה
 כבודו כפא מתחת אש שלחהשיקת

 לחרץ_
 ר"א, זנאי, בן יוחנן רבי שמו וקרא

 אשי, רב רבא, אביי, שמו וקרא לארו למטה סמרום אש שלח ; וכף וכו'רייע
 ! להם להעריך עכל דמות מה אבלוכף,

 יוכל פי הספר, בזה שערכ)~י הדורש, "צדיקי מערכת על אומר הנניכן
 כ' נדרים )ראה השרת למלאכי דומין שהיו הללו הקדושים של ערכםלהעריך
 כ~פ יח"ד וסימנך 'חסידות, 'יהדות, 'דת, המה מה להודיע רק באתי לאעשב*.
 וילך יסע לאורם אשר הללו, ז"ל נ"ע הקדושים שיטת לפי 4טלשו, לךקדושה

 יתירה-. נשמה 1.בעל נפש", שבעלנל
 סוב בכי לגפור על* נסל כי לה' ואשירה לבב, בכל ה' אודה זאתהעל

 לנמור ותכני ימיינו כי ה' אל ואתחנן הדור", "צדיקי מערכת הזה, החלקאת
 ואנד1ע בהלכה התלמוד" "נתיבות ספרי את לאור ולהוציא ולופדי, חתורהיכבוד תשר* עד תאק  פשנת דעה הדור של הדור", .גד~י מערכת חלק נם טובבכי
 בכחהש הם אשר ספרים וע)ד רבה" הסדרש שטויבות וטשרי ירושלסי,נבלי

 קרן ובהרמת בחצר1ע עוסקים בנים ובני בנים לראות ויזכני באוצרותי,נמוסים
 אמן. בימינו במהרה צדק נואל ביאת עד-צצטנה

 '-וש48ושש884
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